
ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ:
ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЛАНИ НА 2021 РІК

Альона Горошко, 

директорка Департаменту замовлення

медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ

nszu.gov.ua



ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ ПМГ 2020
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лікування гострого мозкового інсульту

лікування гострого інфаркту міокарда

допомога при пологах

допомога у складних неонатальних

випадках

інструментальні обстеження для

ранньої діагностики онкологічних

захворювань.

Майже 360 тис. пацієнтів

отримали медичну допомогу

за пріоритетними послугами

ПМГ станом на жовтень

За квітень-жовтень НСЗУ 

виплатила медзакладам за 

надання пріоритетних послуг

пацієнтам 3,2 млрд грн.
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Бюджет для надання медичних послуг, 2020-2021, млрд гривень

+7 
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+109 
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6% 31%
94%

Очікувана 

інфляція = 7.3%



ПМГ 2021. ПРОПОЗИЦІЇ НСЗУ

До структури ПМГ-2021 ми пропонуємо включити 35 пакетів медичних послуг. Серед них є

нові пакети, а є ті послуги, які входили до ПМГ-2020, а в наступному році ми пропонуємо

виділити їх в окремий пакет. А саме:

“Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії”;

“Стоматологічна допомога дорослим та дітям”;

“Ведення вагітності в амбулаторних умовах”;

“Лікування пацієнтів методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах”;

“Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги”;

“Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні

захворювання) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах”;

“Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного

здоров’я”.



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПМГ-2021

Підвищення капітаційної ставки

Доплати за досягнення показників 

якості

Лікування туберкульозу

Первинна медична допомога

- Індексація тарифу ПМД за 2 роки

- Збільшення рівня вакцинації

- Краще ведення хронічних захворювань = економія коштів 

стаціонару

- Зниження поширеності мультирезистентного ТБ

- Зниження кількості госпіталізацій = економія коштів 

стаціонару

- Наближення послуг до пацієнтів

- Пацієнти можуть працювати



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПМГ-2021

Поліклініки

Підвищення тарифу за 

консультацію в поліклініці 

Ведення вагітності –
новий пакет

Мобільна психіатрична 

допомога - новий пакет

- Кращий доступ до послуг

- Зниження неформальних платежів

- Попередження госпіталізацій = економія коштів стаціонару

- Ріст мотивації для закладів для ведення вагітності

- Зниження неформальних платежів

- Вимоги до обладнання: здоров’я матері та дитини

- Зниження рівня госпіталізації = економія коштів стаціонару

- Наближення послуг до пацієнтів

- Попередження рецидивів



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПМГ-2021

Стаціонар

Підвищення базового 

тарифу за госпіталізацію з 

4,500 до 7,700 гривень 

- На 58% краще забезпечення ліками

- Зниження неформальних платежів для пацієнтів на 30.9 млрд

гривень

Екстрена медична допомога

- На 58% краще забезпечення ліками

- Підвищення з/п мед. працівників
Підвищення тарифу

Доплати за досягнення показників 

якості при госпіталізації інфарктів та 

інсультів

- Пацієнти з інфарктами та інсультами потрапляють в заклади, 

які можуть надати якісну допомогу = зменшення смертності і 

інвалідизацій



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПМГ-2021

Критичні стани

- Стимулювання проведення стентувань

- Охоплення пацієнтів з 16 тис. до 48 тис. послуг = зменшення смертності і 

інвалідизації

Інсульт
Збільшення тарифу

Коригувальні коефіцієнти

Інфаркт
Збільшення тарифу

Коригувальні коефіцієнти

Пологи
Збільшення тарифу

Коефіцієнт за інтегрованість

Онкологія
Збільшення тарифу

Коефіцієнт для дітей

Онкогематологія -
Новий пакет

- Стимулювання сучасного лікування

- Охоплення пацієнтів з 58 тис. до 134 тис. пацієнтів = зменшення смертності і 

інвалідизації

- Краще забезпечення ліками в складних випадках

- Надання інтегрованої допомоги новонародженим = зменшення смертності і інвалідизації

- На 58% краще забезпечення ліками = зниження платежів пацієнтів

- Вища якість допомоги, особливо для дітей

- На 58% краще забезпечення ліками = зниження платежів пацієнтів

- Вища якість допомоги, особливо для дітей



ІНШІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ В ПМГ 2021

Додаткова послуга «Мобільна психіатрична допомога», яка надаватиметься пацієнтам вдома;

Розширення програми реімбурсації «Доступні ліки» - включення до програми ліків для 

пацієнтів, що перенесли інфаркт або інсульт. А також лікарські засоби для людей з розладами 

психіки та поведінки.



ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА КАРТКА

Реімбурсація
препаратів 

інсуліну

Взаємодія
з системою

екстреної медичної
допомоги

Ведення пацієнтів 
з ВІЛ/СНІД та 

психіатричними 
захворюваннями
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лікарські засоби
(2021)
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ЕСОЗ: ПЛАНИ РОЗВИТКУ 2021



ЕСОЗ: ПЛАНИ РОЗВИТКУ 2021
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СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФО НА САЙТІ   
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